
Poznámky k VČS 2022 
1. Rok 2021 

Prodej ryb  102.409.00 - Kč 

Náklady  - 62.256.50 – Kč 

Ztráty   - 35.000.00 - Kč 

Hodnota ryb v líhni    44.100.00  - Kč 

Přínos pro organizaci celkem    49.253.00 – Kč 

• Realizace sádek před Konzumem. V dnešních cenách dílo přesahující 
1,000.000.00 Kč 

o 6 lidí výboru má 218 registrovaných hodin. Neregistrovaných ještě jednou 
tolik. Zvláštní uznání Radimovi Čápovi bezmála 100 hodin. 

• Vytřeno zhruba 200.000 jiker PdF 
• Ztráty na jikrách zaplísněním jemným bahýnkem zhruba 50 % 
• Prodáno přes 80.000 ks Po (0 -1).  

Z toho vysazeno 45.000 Po (0) do řeky. 
                            15.000 Po (1) do potoků Výsledek při kontrole 0. 
          4.000 Li (0) do řeky 

• Podáno PdF (3/4) 3.000 ks -  ( 1 ks 6.00 Kč)  
• Odloveno od Konzumu 1.200 ks tržního PdF(2) 
• 2 x havárie s úhynem celkem 600 ks tržního PdF (190 kg )  – zastavení průtoku vody. Již 

v roce 2020 došlo k podobným 3 haváriím u plůdku 
• Orientační náklad na 1 tržního pstruha je 35.00 Kč. Nutno připočítat náklady na el. proud 

a vodu 

 

2. Rok 2022 
Prodej ryb   26.900.00 – Kč 

Náklady   - 1.357.00 – Kč 

Hodnota ryb v líhni    44.950.00 – Kč 

Přínos pro organizaci celkem      70.493.00 – Kč 
 

• Priorita dokončit sádky, aby byly funkční. 
• Vytřeno zhruba 130.000 jiker PdF 
• Zakoupení tlakové filtrace a náhradního zdroje umožnilo zavedení uzavřeného okruhu 

do kulení plůdku 
Do doby kulení čisté jikry, kulení o 2 měsíce dříve, voda stabilně 9 – 8 stupňů teplá 

• Letošní problém byla nestabilní teplota vody. Ranní mrazy po odpojení systému 
umělého oběhu držely teplotu vody mezi 3 – 5 stupni vody, což zarazilo další vývoj 
plůdku a vedlo ke ztrátě zhruba 30 % plůdku. Dobré uvažovat o prodloužení umělého 
okruhu. 

• Sponzorskými dary Zbyněk Hrdina zajistil alarmový bezdrátový systém hlídající stav 
baterie centrály, napětí v síti, průtok vody do sádek, teplotu vody. Stejné zabezpečení se 
plánuje pro sádky u Konzumu (materiál je zajištěn). 

• Nákladem VčÚS Hradec Králové je v líhni asi 40.000 plůdku Siha severního – Marény. 
Hodnota 1 ks plůdku se pohybuje kolem 0,20 Kč. 

• Souhrnem lze říci, že líheň je k dnešnímu dni vybavena nadstandardně: 
o topný kabel na polovinu rozvodu vody v líhni 



o má elektronický automatický dávkovač desinfekčních roztoků 
o automatické oxygenátory kyslíku pomocí peroxidu vodíku 
o vysavač nečistoty sádek za přítomnosti ryb 
o tlakovou WAP na čištění 
o tlakový mechanický a bakteriální filtr se sterilizací UV 
o náhradní bateriový zdroj s měničem napětí z 12 V na střídavých 230 V 
o nabíječku zdroje 
o náhradní elektrocentrálu 
o automatický dálkový hlásič s alarmem pro vybrané členy týmu, hlídající stav 

napětí v síti, vybavený čidly kontrolujícími přítok vody do všech sádek a 
teploměrem kontrolujícím teplotu vody  

o stejné zařízení je připraveno pro nové sádky 
o 2 foto pasti s infra a bleskem 
o mraznička na uchovávání naturálního krmení (slezina, Dafnie) 

 

3. Pár poznámek 
- Hledá se líhňař. (nekořák, nejlépe důchodce, denně ráno 1 – 2 hodiny. 
- V květnu násada kapra a pstruha před závody, zbytek v létě 
- V horní části malé přehrady po jarních orkánech moře ulomených větví síly 

někdy až kmenů. Nutno vyčistit, jinak budou vázky. Dohoda s Povodím 
Labe ? 

- Vloni vysazena na podzim 1 tuna bílé ryby. Vracejte zpět do vody. 
- Nadbytečná generačka bude na prodej na Vánoce 

 

 
 


